
Van bestemmingsplannen naar 
Omgevingsplan

Laat jouw stem horen!
Doe mee met het inwonerspanel?

De gemeente Heusden wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de Heusdense samenleving. 
Daarom hebben we het inwonerspanel. Een aantal keer per jaar leggen we de panelleden een aantal  
vragen voor over actuele onderwerpen. Doe jij ook mee?

Criminele bedrijfsruimte  
gezocht! 
Meld Misdaad Anoniem

Ook criminelen hebben ‘bedrijfsruimtes’ nodig. Drugs, wapens, geld 
en goederen moeten ergens worden opgeslagen of gefabriceerd. En 
voor prostitutie, gokken of een tijdelijk onderduikadres zijn panden 
nodig. Medewerkers uit de vastgoedsector, zoals makelaars, nota-
rissen, vastgoedbeheerders of (financiële) adviseurs, kunnen op de 
hoogte zijn van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen 
signaleren.

Signalen van crimineel misbruik
Meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal, zoals:
• contante / ongebruikelijke betalingen;
• verrekenen van leningen;
• scheve prijsverhoudingen (koop en huur);
• onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus;
• inconsistentie in dossierstukken;
• de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies);
• fraude, vervalsing en oplichting;
• dienstverleners die procedures niet naleven;
• snelgroeiende portefeuilles of vermogen.

Herken jij criminele activiteiten? Meld dit anoniem via 0800-7000 
of op www.meldmisdaadanoniem.nl <

Korting met  
HeusdenPas/KindPas 
De gratis HeusdenPas is voor inwoners die het niet zo breed heb-
ben. Ook als je werkt en niet zoveel verdient kun je een HeusdenPas 
aanvragen. Met deze pas ontvang je verschillende kortingen en voor-
delen. Met een HeusdenPas heb je per kalenderjaar een budget van 
€ 150 beschikbaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor: 
een internetabonnement, contributie voor een sportvereniging of 
een museumjaarkaart. Voor kinderen van HeusdenPas-houders, 
van 4 tot en met 17 jaar, is een KindPakket beschikbaar Hiermee 
kunnen kinderen on-
der andere sporten, 
zwemles krijgen of een 
muziekinstrument 
leren bespelen. Heb je 
nog geen HeusdenPas 
of KindPakket, maar 
heb je in deze lastige 
tijd minder werk of een 
laag inkomen? Kijk dan 
op www.heusden.nl 
wat er voor jou moge-
lijk is!  

Daarnaast krijg je di-
rect 50% korting op 
eenmalige activiteiten 
bij verschillende orga-
nisaties. Zo kunnen 
HeusdenPas houders 
komend weekend met 
korting naar Kafje4Kids 
in de Voorste Venne. <

Aan de leden van het Inwonerspanel Heusden 
wordt gevraagd hun mening te geven over onder-
werpen die voor hen van belang zijn en waar de 
gemeente zich mee bezig houdt zoals leefbaarheid 
in de buurt, openbare orde, veiligheid, sport of 
groenonderhoud. Ook krijgen ze de kans zelf on-
derwerpen aan te dragen. 

Aanmelden
Woon je in de gemeente Heusden, ben je 16 jaar of 
ouder en wil je jouw stem laten horen? Meld je dan 
nu aan bij het Inwonerspanel Heusden. Ga naar 
www.panelinwoners.nl/heusden en vul je gege-
vens in. Alle onderzoeken worden geheel anoniem 
verwerkt en na afloop ontvang je telkens een rap-
portage met de resultaten van het onderzoek. <

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de 
nieuwe Omgevingswet in werking. Vanaf dan zijn 
er geen bestemmingsplannen meer maar komt 
er één Omgevingsplan. Dit heeft consequenties 
voor bouwplannen waar een aanpassing van het 
bestemmingsplan voor nodig is. Het kost name-
lijk veel tijd om een bestemmingsplan voor 1 ja-
nuari 2023 als ontwerp ter inzage te leggen. Er is 
een alternatief om uw bouwplan te realiseren.

Ons advies
Wil je vóór 1 januari 2023 een aanvraag doen voor 
een bouwplan waar een aanpassing van het gel-
dend bestemmingsplan voor nodig is, dan raden 

wij je in dat geval aan om geen aanvraag te doen 
tot aanpassing van het bestemmingsplan maar 
te kiezen voor een alternatieve werkwijze.
Om vertraging te voorkomen en eventuele kos-
ten te besparen kun je vóór 1 januari 2023 het 
beste een aanvraag indienen voor een omge-
vingsvergunning buitenplanse afwijking bestem-
mingsplan (uitgebreide WABO-procedure). We 
adviseren je om hiervoor contact met ons op te 
nemen zodat we samen met jou kunnen bekijken 
of we deze procedure kunnen volgen. We zijn be-
reikbaar per telefoon: (073) 513 17 89 of per mail: 
info@heusden.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.heusden.nl <

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
E-mail: info@heusden.nl

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Telefoon
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
Let op! In de middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te worden opgehaald.  
Dit kan zonder afspraak tijdens onze 
openingstijden.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Volg ons op

Nu & morgen
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Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendma-
kingen met procedures vind je op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vind je terug of  
en hoe je bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. Je kunt de bekend - 
makingen ook ontvangen per mail. 
Op overheid.nl/berichten-over- 
uw-buurt kun je je aanmelden voor 
e-mail-service.
 

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN

Bouwen
•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat 2, plaat-

sen finse kota (1300267, 31-08-2022)
•  Drunen, Lipsstraat rotonde 

Alcoalaan, plaatsen 4 sets lichtmas-
ten (adopteer een rotonde) (1300767, 
01-09-2022)

•  Heusden, Wijksestraat 6, herbestem-
men pand van horeca naar drie appar-
tementen (1300786, 01-09-2022)

•  Doeveren, Provincialeweg 5, plaat-
sen 31 zonnepanelen op het terrein 
(1301160, 01-09-2022)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Badweg 28, kappen boom 

(1302165, 05-09-2022)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk. 

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met  
6 weken is verdaagd.

Verdagen
•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel STE01 

kadastraal K3278 en K3285, bouwen 
woning en aanleg in- uitrit (1261360, 
31-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE41 
Kadastraal N7192, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1268919, 
31-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE10 
kadastraal N7197, bouwen woning 
(1250111, 31-08-2022)

•  Drunen, Hogeweg 6, vergroten wo-
ning dmv aan- én opbouw (1267598, 
02-09-2022)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 9, verbou-
wen en vergroten woning (1236082, 
02-09-2022)

•  Elshout, Scheidingstraat 20, bouwen 
woning (1247864, 02-09-2022)

•  Heusden, Garnizoenstraat 1, ver-
vangen dragend kozijn (1231602, 
05-09-2022)

•  Dunen, Mozartlaan 42, bouwen fiet-
senberging (1283041, 05-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 58, 
verbouwen en vergroten woning 
(1238809, 06-09-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Grotestraat 15, bouwen man-

telzorgwoning (1194855, 31-08-2022)
•  Heusden, Wijksestraat 6, realiseren 

3 appartementen in bestaand pand 
(1215034, 31-08-2022)

•  Dunen, Mozartlaan 42, bouwen fiet-
senberging (1283041, 05-09-2022)

Monumenten
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, realiseren 

woning in voormalige kerk (1266249, 
01-09-2022)

•  Heusden, Botermarkt 2, verbou-
wen pand (voormalig postkantoor) 
(1231858, 02-09-2022)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 9, verbou-
wen en vergroten woning (1236082, 
02-09-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel STE14 

kadastraal N7189, aanleggen in- en 
uitrit (1262779, 01-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones 6, aanleggen in- 
en uitrit (1266905, 02-09-2022)

Vergunningsvrij
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 2a, vergro-

ten woning (1193216, 31-08-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken. <

Bekendmakingen >

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen  
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 15, bouwen man-

telzorgwoning (1194855, 31-08-2022)
•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 1, 

verbouwen en vergroten bedrijfsge-
bouw (uitvaartcentrum Maaslanden) 
(1252174, 31-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel STE14 
kadastraal N7189, bouw woning en 
aanleggen in- en uitrit (1262779, 
01-09-2022)

•  Heusden, Demer 30C, plaatsen bui-
tenunit voor warmtepomp (1264597, 
05-09-2022)

•  Heusden, Gasthuisstraat 3, realiseren 
woning in voormalige kerk (1266249, 
01-09-2022)

•  Heusden, Botermarkt 2, verbou-
wen pand (voormalig postkantoor) 
(1231858, 02-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones 6, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1266905, 02-09-2022)

Feestmiddag Vliedberg
Winkelcentrum Vliedberg bestaat 60 jaar en dat vindt 
Winkeliersvereniging de Vliedberg reden voor een feestje!  
Op zondag 18 september van 11:00 – 19:00 uur is het 
Burgemeester van Houtplein in Vlijmen dé plek voor een en  
al gezelligheid. Er is dan een grote braderie en er zijn optreden 
van smartlappen koren en diversie artiesten. Iedereen is wel-
kom en de entree is gratis. <

Kapotte elektrische apparaten? Niet bij het 
restafval!
Onlangs hebben we laten analyseren wat er zoal 
in het huishoudelijk restafval zit. We zien dat er 
nog best veel kleine elektrische apparaten bij het 
restafval belanden. Elektrische apparaten horen 
echter niet bij het restafval, ook niet als ze klein 
zijn.

Apart inleveren
Je kunt afgedankte elektrische apparaten, zowel 
groot als klein, gratis inleveren op de milieustraat. 
Als je een nieuw, vergelijkbaar apparaat koopt 
kun je het oude apparaat gratis inleveren bij de 
leverancier. Dit geldt ook voor webaankopen. En 
kleine elektrische apparaten kun je ook inleveren 
in inzamelbakken bij diverse bouwmarkten, elek-
tronicawinkels en supermarkten.

Wat gebeurt er met ingeleverde elektrische ap-
paraten?
Als elektrische apparaten apart worden ingele-
verd, kunnen ze milieuvriendelijk worden ver-
werkt. Het merendeel van de materialen, zoals 
staal, aluminium, koper, kunststoffen, glas, hout 
en PUR-poeder, kan daardoor opnieuw gebruikt 
worden om nieuwe producten mee te maken.

Wat zijn elektrische apparaten?
Elektrische apparaten zijn alle apparaten met een 
stekker of op batterijen, zowel klein als groot. 
Bijvoorbeeld koelkasten, televisies, wasmachines, 
computer. Maar ook elektrische tandenborstels, 
speelgoedauto’s op batterijen, mobiele telefoons, 
fohns, etc. zijn elektrische apparaten! 

Twijfel je of iets een elektrisch apparaat is, 
kijk dan op de Afvalscheidingswijzer van de ge-
meente Heusden. Of zoek het apparaat op via 
www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal.

Tips
Geef een nog werkend elektrisch apparaat een 
tweede leven via de kringloopwinkel of via inter-
net.  Er zijn twee uitzonderingen: oude koelkasten 
of vriezers en wasdrogers moet je niet weggeven 
of verkopen. Die gebruiken zoveel stroom dat je 
ze beter kunt weg doen.

Een kapot apparaat kan ook vaak nog gerepareerd 
worden, bijvoorbeeld in een Repair Café. Kijk op 
www.natuurenmilieuheusden.nl waar en wanneer 
er weer een Repair Café is.  

Bezoek aan de milieustraat? 
Neem je pinpas en je afvalpas mee!

Let op! Vanaf 1 oktober kun je alleen nog met PIN betalen bij de 
milieustraat. Voor het inleveren van grofvuil kun je als inwoner 
van de gemeente Heusden (uitsluitend particulieren) bij de mili-
eustraat aan de Duinweg in Drunen terecht.

Openingstijden milieustraat
Maandag Gesloten
Dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 13.00 - 16.00 uur
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.00 uur
Zondag Gesloten <

Drinkpakken horen niet bij 
het oud papier
Onze vrijwilligers die het oud papier ophalen geven aan dat zij 
nog vaak lege drinkpakken bij het oud papier aantreffen. 
Het is begrijpelijk dat gedacht wordt dat drinkpakken bij het 
oud papier horen maar door het geplastificeerde laagje aan de 
binnenzijde hoort een drinkpak bij het PMD-afval. Hierdoor mag 
het niet bij het papier worden aangeleverd. De D van PMD staat 
dan ook voor drankenkartons. <

Heb jij een goed idee voor jouw buurt? 
Kom in actie en schrijf je in voor Kern met Pit! 

Van beweegroute en buurtmoestuin, tot repaircafé en speeltuin; al 45 jaar ondersteunt Kern met Pit 
mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee binnen 
een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én maken ze kans op de 
Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving voor Kern met Pit 2023 is nu geopend! 

Meedoen?
Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel 
wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! 
Schrijf je in voor Kern met Pit 2023. Het aanmel-
den van projecten kan tot en met 31 oktober via 
www.kernmetpit.nl. 

De verwachting is dat meer dan 200 initiatieven 
zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid 
over heel Nederland. Van dorp tot stad, van krimp-
gemeente tot de Randstad: Kern met Pit is er voor 
iedereen met een goed idee voor zijn buurt. 
Schrijf je nu in voor Kern met Pit 2023. <

www.heusden.nl
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